
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 13@04@19   

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 - brokjh  

61/19 करभ 

379 बादवल 
xqUgkizdkj 

cWx  

pksjh 

टे्रन 18239 

शळलनाथ 

एक्वप्रेव चे कोच 

नं ,l 7 फथथ नं  49 

लरुन ये स्टे 

काभठी मेथे 
 

 

13/04/2019  

05:30   ला  
 

13/04/2019   

07:50  ला 
 

याजेळकुभायी 
अमोद्ध्माप्रवाद 

ओझा लम 50 लऴथ 
व्मलवाम& भ- फा- 

वलकाव मेथे 
वुऩयलाईजय  याश- 

कांकेय  वंजमनगय  ऩो  
स्ट  तशशवर  थाना 
कांकेय]  छ ग भो  नं 

9179790411 

 

vKkr ,dq.k 96800 :  
एक काळ्मा यंगाची फॅग त्मात 

योख 84]800 एक वॅभवंग कं 

चा भोफाईर  गोल्डन यंगाचा 
त्मात शवभ जजओ क्र 

9340316908  ch,l,u,y 

9606084948 ककं 8500  एक 

नोककमा कं चा भोफाईर काळ्मा 
यंगाचा त्मात शवभ  ch,l,u,y क्र 

7587121230 ककं 3500 अवा 
एकुन 96800 चा भार 

fujad मातीर कपमाथदी शे नभुद टे्रन ने ये स्टे यामऩुय ते ईतलायी 
अवा प्रलाव कयीत अवताना प्रलावा दयम्मान येल्ले 
स्टेळन काभठी मेथ ेकपमाथदी मांची झोऩ उघडरी अवता 
त्मांनी फॅग ऩाशीरी अवता ती शभऱुन आरी नाशी त्मांची 
लय नभुद लणथनाची फॅग आतीर वाभानावश कोणीतयी 
अज्ञात चोयट्मान ेकपमाथदीच ेझोऩेचा  पामदा घेलून चोयी 
केरे फाफत ऩो स्टे रा मेलुन रेखी कपमाथद ददरेलरुन  

वफफ अऩ करभ 379 बादवल प्रभाण ेगुन्शा दाखर केरा 

iksgok 

875 

ऩेंदोय  

2 brokjh   

62/19 करभ 

379 बादवल 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 12834 

शालडा-
अशभदाफाद 

एक्वप्रेव चे कोच 

न ं,l 1 भधुन ये स्टे 

तुभवय ते काभठी 
दयम्मान 

 

12/04/2019    

19:00   ला  
 

13/04/2019   

21:00  ला 
 

कल्ऩना भाननक ळेंड े

लम 31 लऴथ व्मलवाम. 

येल्लेत नोकयी याश 

दगुाथ वोवामटी नवलन 

मेयखेडा काभठी ता 
काभठी जज नागऩुय भो 
नं 8149382754 

 

vKkr ,dq.k 7690 :  
एक वॅभवंग कंऩनीचा 
भोफाईर xWysDlh ts 2 

त्मात शवभ क्र ,vjVsy ua- 

9860098960 ftvks 

8766933808 vk;,ebvk; dz 

357977093070579@7 ककं 

7690@&  अवा एकुण 

7690@& रु चा भार 

 

fujad लयीर तायखेव लेऱी ल दठकाणी मातीर कपमाथदी शे नभुद 

टे्रन ने ये स्टे तुभवय ते काभठी अवा प्रलाव कयीत 

अवताना प्रलावा दयम्मान कोणीतयी अज्ञात चोयट्मान े

प्रलाळांच ेगददथचा पामदा घेलून कपमाथदी मांच ेवनकोट चे 
खखळातीर लयीर नभुद लणथनाचा भोफाईर चोरुन नेरा 
लरुन वफफ अऩ करभ 379 बादवल प्रभाण ेगुन्शा दाखर 

केरा 

iksgok 

313 ठाकुय 

3 नागपरु 
574/19   
कलम 379  
Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

ysMht 

gWUMilZ 

pksjh  

टे्रन छ.ग. एक्स चे 
कोच नं. S/10, 

बथथ नं. 4,5,6 वरुन 
रेस्टे काटोल ते 
नागपरु दरम्यान 

 

13.04.19 
02.00 वा.ते 
3.00 वा 
दरम्यान 

 

13.04.19 
05.26 वा. 

 

उर्मिला ललीत वडीचार 
वय 35 वषथ धंदा- प्रा 
जॉब रा. 828 काली 
िंदीर जवळ भििनगर 
िोपाल 46004 िोनं. 

9826543540 
 

vKkr ,dq.k 29080 :  
एक लेडीज हनॅ्डपसथ ब्राऊन 

रंगाची त्यात सोन्याची अंगठी 
व.3 gm 

भक.12080रु,चांदीची पायल 
भक.अं.5000 रु,सोन्याचे 

िंगळसतु्र भक.5000रु,सोन्याचे 
झिुके भक.4000रु सो.चैन व 
इतर िोड सािान सोन्याचे 

व.2 gm भक.3000रु यभुनयन 
बकॅचे atm card,कॉपोरेशन 

बकॅ atm card ,आधार 
काडथ,येण्या जाण्याचे रेल्वे 

भतभकट असा एकुन 29080 रु   

fujad निदु ता वेळी व ठीकाणी यातील भियादी िजकुर हे निदु 
टे्रन ने  रे स्टे िोपाल ते नागपरु असा प्रवास कभरत 
असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे रेस्टे काटोल ते नागपरु 
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  भियादी यांच्या 
झोपेचा िायदा घेवनु निदु वणथनाची पसथ आतील 
सािानासह िदु्दाि लबाडीने व कपटाने  चोरुन नेले वरुन 
सबब अप कलि 379 IPC प्रिाणे दाखल करुन गुन्हयाची 
वदी भरपोटथ िा. JMFC सो रे कोटथ नागपरु यांना रवाना 
तसेच सदर गुन्याचा पढुील तपास होने कािी िा.PSO 
पेशीत ठेवण्यात येत आहे.  
 

eiksuk 

jaxkjh 

 



4 नागपरु 
575/19   

कलि 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

पाककट pksjh 

ट्रेन नं. 12834  
हावडा अहमदाबाद  
एक्स चे कोच नं. 
S/7  वरुन रे स्टे 
नागपरु येथनु गाडी 

सरुु होताच  
 
 

25.03.09 
20.30वा. 

 

13.4.19 
12.46 वा 

कदकलप अरुण चके्र वय 
43 धंदा नोकरी रा. 

फाटा आमला पो उत्तम 
सराय ता. कि. 
अमरावती मो नं. 
9064741425 

 

vKkr एकुन 1000/-रु. 
एक पाककट त्यामध्ये रोख 

1000/-रु, BSF चे I  काडड, 
SBI चे एटीएम काडड, 

आधारकाडड, पनँकाडड, इतर 
कागदपत्र  असा एकुन 
1000/-रु. चा  माल 

fujad हकककत – अशा  प्रकारे आहे की वरील यातील कफयादी 
मिकुर हे नमदु कोच,बथड वरुन  रेल्वे स्टे. हावडा ते 
बडनेरा असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान   
रेल्वे स्टे नागपरु   येथनु गाडी सरुु होताच   वकरल वणडनाचा 
पाककट आतील रोख  सह गदीचा  फायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  चोरुन नेले सबब अप. कलम 379 IPC 
प्रमाणे  गनु्हा दाखल  
 fVi& lnj xqUg;kps dkxni=s js-LVs- xksafn;k 

tk- dz- 858@2019 fn-11-04-2019vUo;s vk-dz- 

765@19 fn-13-04-2019 jksth izkIr >kY;kus 

xqUgk nk[ky- 

iksgok 59 

oklfud    

5 नागपरु 
576/19   

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन नं 22688 

चंदीगढ मदुरै 

एक्स कोच नं 

S/5 बथथ नं 31 रे 

स्टे नागपरू 

येणेपुवी 

13.04.09 
08.30वा. 

 

13.4.19 
19.08 वा 

चंद्रभुषण राजेंद्र गगरी 

वय 24 वषथ राह यमुना 

नगर पलााँट नं 60 

इंगदरा गाडथन गज 

यमुना नगर हररयाणा 

मो.नं.771066383

7 

 

vKkr एकुन 15100/-रु. 
एक MI A-1 रोज गोल्ड 

रंगाचा मोबाईल त्यात 

वोडाफोन सीम नं 

8950419612, Jio sim 
no 7988640437, 
IMEI no 
866409036130066/7
4 गकं 15100/- रू असा 

एकुण 15100/-रु चा माल 

 
गनरंक 

नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील गफयाथदी मजकुर हे 

नमदू गाडीने चंदीगड ते नागपरू असा प्रवास कररत 

असता प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपरू येणेपुवी कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवुन त्यांचा 
चाजीगंला लावलेला नमदू वणथनाचा मोबाईल मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेला.  

iksgok 59 

oklfud    

6 नागपरु 
577@19 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे स्ट ेनागपूर 
सकंेड क्लास 

बुकींग हााँलमध्य े 

 

13.04.19 

17.35 वा 
 

13.04.19 

20.13 वा 
 

राकेश राजशे तांडरा 

वय 28 वषष राह अंबराई 

वाडष नं 1 घुग्गसु जज 

चंद्रपुर 

मो.नं.9850971577,

8237574959 
 

 

अज्ञात 
 

एकुन 23000/-रु. 
एक साँमसगं टाँब A पांढरे रंगाचा 

त्यात आयडीया सीम न ं

9011209932, जकं 

10000/- रू,पाँन्टच ेजिशातनू 

एक साँमसगं J-7 प्राईम जनळे 
रंगाचा मोबाईल त्यात वोडाफोन 

सीम नं 8087878184, Jio 

no 9309511450 जकं 

13000 रू असा एकुण 

23000/-रु चा माल 

fujad नमुद ता वळेी व ठीकाणी यातील जफयाषदी मजकुर हे 
आपल्या जमत्रासह जदक्षाभुमी यथे े जफरण्याकररता आल े

असता रे स्ट ेनागपूर यथे ेसकंेड क्लास बुकींग हााँलमध्य े

झोपल ेअसता त्यांचा जमत्र नाम ेज्ञानपाल जभमराव कोकरे 

वय 27 वषष राह चंद्रपूर यांनी जदललेा मोबाईल व जफयाषदीचा 
टाँब कोणीतरी अज्ञात चोरटयान ेत्यांच ेझोपचेा फायदा घवुेन  

मुद्दाम लबाडीन ेचोरुन नले े

iksgok 59 

oklfud    

7 o/kkZ 

263@19 d 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

xkMh ua 16793 

jkes”oje~ ,Dl ps 

dksp ua ,l@7 cFkZ 

ua  27 o:u js LVs 

cYykj”kkg ;s.ksiqohZ 

 

09@04@19 

03-50 ok 

13@4@19 s 

11-50 ok 

eksgEEkn gejku 

vCnqy [kqn~nql o; 

28 o’kZ jk  fl/nkFkZ 

uaxj cklh mRRkj 

izns”k 

vKkr  एकुन 14000/-रु. 
,d eksVksjksyk da eksckbZy 

R;kr fle ua 9884812751 

IMEI No ekghrh ukgh 
fd14]000@# 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus psUubZa rs QStkckn 

vlk izokl djhr vlrkauk R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu  dks.khrjh vKkr pskjV;kus ueqn eksckbzy 

psk:u usys ckcrph rdzkj jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys 

o:u ?kVusP;k gn~nh o:u  dkxni=s tk dz 

2685@19 fn 10@04@19 vUo;s ikzIr >kys o:u 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

lQkS 113 

nkcsjko  



8 o/kkZ 

264@19 d 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

xkMh ua 12771 

fldanjkckn ukxiqj 

,Dl ps dksp ua 

,l@4 cFkZ ua  23 

o:u js LVs 

dk>hisV rs 

cYykj”kkg njE;ku 

 

09@04@19 

s 01-00 ok 

rs 04-00 ok 

njE;ku 

13@4@19 

12-32 ok 

ik;y jktq iksVQksMs 

o; 21 o’kZ jk  

okukMksaxjh fgax.kkjksM 

ukxiqj 

vKkr एकुन 11750/-रु. 
,d NksVh ilZ R;kr jks[k 

10]000@#  vk/kjdkMZ 

ernku dkMZ  ,Vh,e  

dkMZ  ,d ykOgk  da 

eksckbZy R;kr fle ua 

9096584677 IMEI No 
ekghrh ukgh fd 750@# 

esdi lkeku fd 1000 

vlk ,dq.k 

fd 11750@#  pk eky 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus fldanjkckn ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu  dks.khrjh vKkr pskjV;kus ueqn ilZ ueqn 

ekyklg jsLVs dk>hisV rs cYYkkj”kkg njE;kku 

psk:u usys ckcrph rdzkj jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys 

o:u ?kVusP;k gn~nh o:u  dkxni=s tk dz 

2686@19 fn 10@04@19 vUo;s ikzIr >kys o:u 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

iksgok 

136 FkksVs 

9 o/kkZ 

265@19 d 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

xkMh ua 12771 

fldanjkckn ukxiqj 

,Dl ps dksp ua 

,l@5 cFkZ ua  71 

o:u js LVs 

cYykj”kkg ;sFks >ksi 

m?kMysoj ekghr 

iMys 

09@04@19 

s 03-50 ok 

rs 04-50 ok 

njE;ku 

13@4@19 

12-49 ok 

lckor ykSD;k o; 

23 o’kZ jk  e/qkjk 

uxj dkWyuh “ke”kgk 

ckn gSnzkckn 

vKkr एकुन 14999/-रु. 
,d yh&bdks da eksckbZy 

R;kr fle ua 7769940476 

IMEI No 
867466028107105 

867466028107113 

ekghrh ukgh 

fd14]999@# 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus fldanjkckn ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu  dks.khrjh vKkr pskjV;kus ueqn eksckbzy 

cYYkkj”kkg njE;kku psk:u usys ckcrph rdzkj 

jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys o:u ?kVusP;k gn~nh o:u  

dkxni=s tk dz 2687@19 fn 10@04@19 vUo;s 

ikzIr >kys o:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

iksgok 

136 FkksVs 

10 cMusjk 

243@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन नं-11039 

महाराष्ट एकस- चे 
मागील जनरल 

डबयांत,  रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा 
येथे गाडी उभी 

असतांना 

  

  
 

.10/04/19 
13.15  वा   

13/04/19 
1177..0000    ????  

  

प्राजक्ता राजु ताकसाडे 

वय.20, धंदा. गशक्षण, 

राह. मदनी गदंदोडा 

पोस्ट. मंदनी गजल्हा. 

वधाथ, 

मोबा.नं.996005277

6 

vKkr एकुन 6999/-रु. 
एक काऴया रंगाचा  Redmi   

कंपनीचा मोबाईल त्यातJIO 

sim no-9834407479  
Imei no- माहीत नाही,  

कींमत  6,999/- रु. चा 
माल 

fujad  यातील गफयाथदी मजकुर हे नमुद ने रे.स्टे भुसावऴ ते रे.स्टे 

वधाथ  असा  टे्रन नं-11039 महाराष्ट एकसचे मागील 
जनरल कोच मधुन प्रवास  करीत असतांना प्रवासा 

दरम्यान  रे.स्टे. बडनेरा येथे गाडी थाबली असतांना 
त्यानी त्याचे बाँगवर मोबाईल ठेवुन गिडकीतुन पानी 
बााँटल घेत असतांना गफयाथदीची नजर चुकवुन कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने गदीचा फायदा घेउन वरील नमुद एक 
काऴया रंगाचा  मोबाईल मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला 

माल चोरुन नेला असे गदले गफयाथद वरुन कलम 379 

भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दािल  fVi & रे- पो- स्टे वधाथ 

येथील जावक कं-1246/19 द्वारे गुन्हयांचे  

कागदपत्रावरुण ईकडील आवक नं-354/19 गद-

13/04/2019 अऩ्वये टपालाद्वारे पो.स्टे ला प्राप्त   

HC/102
8  
[kkaMsdj   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 cMusjk 

245@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 

टे्रन नं.12656 अप 
नवजीवन एक्स चे 

कोच नं.S/3 बथथ 

नं.69 वरुण रे.स्टे 
बडनेरा येण्यापुवी 

 
 

.06/04/19 
03.20 ते 

04.15 वा 
दरम्याण 

.13/04/19 
20.54 वा 

आरती राधेश्याम 

राठोड वय-25 वषथ 

व्यवसाय-गशक्षण 

रा.मु.पो-आंबे 

ता.गशरपुर गज.धुऴे 

मो.9309829021 

vKkr एकुन 20500/-रु. 
एक ब्राउन रंगाची लेडीज 

पसथ त्यात रोि 20000/-रु 

(2000x10),हात घडी 

गक.500/-रु,6 आधार 

काडथ,1 पॅन काडथ ,एक ICICI 

बाँकेचे ATM काडथ  एकुण 

20,500/-रु चा माल 

fujad यातील गफयाथदी मजकुर ह्या त्यांचे परीवारासह रे.स्टे 
चेन्नई ते अमऴनेर असा प्रवास करीत असताना 

प्रवासादरम्यान रात्री रे.स्टे धामणगाव ते बडनेरा दरम्याण 
त्यांची एक ब्राउन रंगाची लेडीज पसथ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवुन नकऴत मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेले बाबत प्राप्त गफयाथद वरुण कलम 379 

भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दािल 

fVi & रे.पो.स्टे शेगाव येथुन जा.कं्र.622/2019 

गद.08/04/2019 व ईकडील पो.स्टे आ.कं्र.347/19 

गद.13/04/2019 अन्वये गुन्ह्याचे कागदपत्र टपालाद्वारे 

पो.स्टे ला प्राप्त 

HC/102
7 कांबऴे  

12 अकोरा 
316/19 करभ 

379 बादली  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन भूंफई नागऩयू 

वेलाग्राभ एक्व चे 

भागगर जनयर कोच 

भ्मे चढत 

अवतांना ये.स्टे 

अकोरा मेथे 
 

-                 

13/04/19 

लेऱ नभुद 

नाशी 
 

13/04/19 
02.53 ok 

ळशळकांत ळंकययाल 

ककनाके लम-26 लऴथ, 
या.परााँट न ं401,Wing-

B,Techops City, 
Digghorinaka Umred 

Road, नागऩयू  ता. 
अकोट जज. अकोरा 
भो.न.ं9604018301. 

 

अज्ञात 
एकुन 16000/-रु. 

एक OPPO कं. Redmi 2 

Proभोफाईर त्मात Jio शवभ 

न.ं 8329634645, लोडापोन 

शवभ न.ं 8983640646, IMEI 

NO.भाशीत नाशी, ककंभत 

16,000/- रू, चा भार 

 

:-

ननयंक 

अळा प्रकाये आशे कक मानतर पीमाथदद भजकुय शे नभूद ता.लेऱ 

ल दठकाणी नभुद टे्रनच ेल कोच भधनु अकोरा ते नागऩयु अवा 
प्रलाव कयण्माकयीता ये. स्टे. अकोरा मेथ ेभागगर जनयर कोच 

भ्मे चढत अवतांना कपमाथदी मांचा लयीर नभुद लयणथनाचा 
भोफाईर ऩाँन्टच्मा वभोयीर खखळातून कोणीतयी अज्ञात 

चोयट्माने प्रलाळी रोकांच्मा गदीचा पामदा घेउन भुद्धदाभ 

रफाडीने चोरून नेरा ददरे कपमाथद लरून करभ 379 IPC 

प्रभाने गुन्शा दाखर 

पो ना 
198 

चव्हाण 

13 अकोरा 
318/19 करभ 

379 बादली 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ये स्टे अकोरा फकुीग 

ऑपीव भ्मे 

फाथरुभ वभोय 
 

-   .12/04/19  

18.30 ला 
 

13/04/19 

11.16 ok 
:- नयेद्र कुभाय यतीयाभ 

लानखडे लम-39 लऴथ, या. 
वंतोऴ नगय गुरुकुर 

खडकी फ.ु  जज. अकोरा 
भो.न.ं8380090047. 

 

अज्ञात 
एकुन 20000/-रु. 

एक OPPO कं. F7भोफाईर 

काळ्मा यंगाचा त्मात Idea 

शवभ न.ं 8805449585, Airtel 

Sim No. 8899405740, 

IMEI NO.भाशीत नाशी, 
ककंभत 20,000/- रू, चा अवा 
एकुण 20,000/- रु चा भार 

 

:-

ननयंक 

- अळा प्रकाये आशे कक मानतर पीमाथदद भजकुय शे नभूद ता.लेऱ 

ल दठकाणी कपमाथदी शे आऩरी फॅग लय लयीर नभुद लणथनाचा 
भोफाईर ठेलनु फाथरुभ  रा गेरे अवता फॅग लय ठेलरेरा 
भोफाईर   कोणीतयी अज्ञात चोयट्माने  भुद्धदाभ रफाडीने 

चोरून नेरा ददरे कपमाथद लरून करभ 379 IPC प्रभाने गुन्शा 
दाखर 

HC 240 

लाघाडे 



jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

 

 v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

                

 v-dz iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ „nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 34@19 d 

174 tkQkS 

jsLVs o/kkZ  

jsYos fdeh au 

757@06 

toG 

13@04@19 

s 06-30 ok 

iqohZ 

13@04@19 

07-10 ok 

On Duty 

Dyss jsYos LVs 
o/kkZ 

xksikynkl 

y{e.knkl vMokuh 

o; 70 o’kZ jk  

n;ky uxj o/kkZ 

;krhy e;r blekl /kkoR;k jsYos xkMhpk /kDdk 

ykxqu tcj ekj ykxqu ej.k ikoyk vkgs 

lQkS 45 

f{kjlkxj 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

     

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 

         


